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Vormen van gevangenisarbeid

Huishoudelijk werk en onderhoud van meubilair
en gebouwen

Hieronder valt al het poetswerk, het onderhoud, de
etensbedeling, hulp aan de verschillende diensten
in de gevangenis (bijvoorbeeld fotokopiëren, ...).

Werk in de ateliers

Gevangenissen hebben werkateliers die nog het
meest vergelijkbaar zijn met beschutte werkplaat-
sen. De gepresteerde arbeid is ook vergelijkbaar.

Een gevangenis mag in principe geen werken uit-
voeren die een invloed uitoefenen op de econo-
mische middenstand, ambachten en handel. Het
werkaanbod mag geen concurrentie vormen voor

het privé-initiatief. De productie
betreft dan ook voorwerpen die
uitsluitend bestemd zijn voor de
overheid, de Rijksadministratie of
provinciale of gemeentelijke be-
sturen of voor parastatalen.

Toch kunnen in de gevangenis
ook een aantal ‘fijne werkjes’ voor
rekening van privé-bedrijven uit-
gevoerd worden zoals de produc-
tie van papieren zakken, karton-
nen dozen, reclame, plastiek,
verpakking, etiketten en dergelij-
ke. Ook draadtrekken, het plooien
van drukwerk, het maken van
boodschappennetten, het sorteren
van tabak, het beschilderen van

speelgoed, fotokopiëren, ... worden gedaan.

Landbouwbedrijven

Het bestuur strafinrichtingen stelt ook gedetineer-
den tewerk in de landbouwbedrijven van de
Vlaamse strafinrichtingen in Merksplas, Hoogstra-
ten en Ruiselede. Deze landbouwbedrijven zijn
zelfbedruipend: ze dekken hun kosten door mid-
del van hun opbrengsten.

Celwerk

Gedetineerden kunnen ook op hun cel werk ver-
richten. Het gaat hier meestal om stukwerk voor
rekening van privé-ondernemingen.
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Een jaar lang voerde het onderzoeksinstituut SEIN, verbonden

aan het Limburgs Universitair Centrum, in opdracht van de

Vlaamse Gemeenschap een behoefteonderzoek uit bij gedeti-

neerden. Het doel van het onderzoek was te komen tot een pro-

fiel van de noden en de verwachtingen van gedetineerden op het

vlak van hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis. Één as-

pect hiervan betrof de plaats die de gevangenisarbeid innam in

het leven van de gedetineerden. Dit aspect stellen we in dit arti-

kel centraal. We bekijken de verschillende vormen van gevan-

genisarbeid, leggen de plaats van arbeid in de behoeftehiërar-

chie bloot en gaan in op het belang van arbeidstoeleiding in de

gevangenis.



Arbeidsomstandigheden en verloning

Het algemene reglement voor de strafinrichtingen
stelt dat de tewerkstelling van gedetineerden moet
plaatsvinden onder arbeidsomstandigheden die zo-
veel mogelijk overeenstemmen met de vereisten
die buiten de gevangenissen gelden voor gelijkaar-
dige activiteiten. De arbeidsvoorwaarden zijn on-
derworpen aan de voorschriften van het Algemene
Reglement voor de Bescherming van de Arbeid
(ARAB). De gevangenisdirecteur staat in voor de
arbeidsomstandigheden. De arbeidsduur is beperkt
tot de openingsuren van de ateliers (maximum 7,5
uur). De gedetineerden die in de cel werken, kun-
nen mits toelating langer werken.

De arbeid van de gedetineerden wordt vergoed
met een toelage waarvan de minimumtarieven
vastgelegd zijn in functie van het professionele ni-
veau dat vereist is voor de uitvoering van de taak.
De omzendbrief 1687/X van 29 juli 1998 heeft mini-
mumtarieven vastgelegd die variëren tussen 25 en
32 frank per uur naargelang het niveau. Voor privé-
arbeid loopt dit op tot 42 frank per uur. Dit zijn net-
tobedragen waarvan niettemin een gedeelte gestort
wordt in een reservefonds dat aangesproken wordt
in geval van beschadiging of gebreken.

Bij arbeid voor rekening van privé-bedrijven be-
paalt de regelgeving dat 40% van de inkomsten de
staat toekomt. Als een bedrijf 100 frank betaalt, ont-
vangt de gedetineerde er dus 60 van. Deze 60 frank
komt overeen met het tarief waarvan hierboven
sprake is. De overeenkomsten met de bedrijven be-
palen trouwens begrijpelijkerwijze eerder een ta-
rief per stuk of per hoeveelheid dan een uurloon.

Waarom werken?

Er is niet voldoende werk om alle gedetineerden te
laten werken. Uit onze bevraging bij 379 gedeti-
neerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
blijkt dat ongeveer zes op tien gedetineerden werk
hebben in de gevangenis. Werk gaat bij voorkeur
naar veroordeelden, hoewel de beklaagden a priori
niet uitgesloten worden. Twee op drie veroordeel-
den hebben werk tegenover 43% van de beklaag-
den. Maar niet alleen de hechtenistitel speelt een
rol bij het hebben van werk, ook de gevangenis
waarin men verblijft en hoe lang men in de gevan-

genis verblijft. Hoe langer men in de gevangenis
zit, hoe groter de kans dat men werk heeft. Zo zul-
len ook beklaagden die een lange voorhechtenis
kennen (Assisenzaken) veel vaker werk hebben
dan beklaagden die elk ogenblik kunnen vrijko-
men.

De vraag naar werk blijkt echter veel groter te zijn
dan het aantal gedetineerden dat nu werk heeft.
Bijna de helft van de ‘werklozen’ zegt niet te wer-
ken omdat ze wachten op werk of omdat er niet ge-
noeg werk is. De wachtlijsten voor werk zijn dan
ook vaak lang.

Om het relatieve belang van werk in de gevangenis
in te schatten vroegen wij de gedetineerden in
onze enquête werk, bezoek, activiteiten en de
wandeling te rangschikken naar belangrijkheid
voor hen. Algemeen scoort het bezoek het hoogst,
gevolgd door werk. De dagelijkse wandeling en
dienstverleningsactiviteiten zoals cursussen, films
en dergelijke scoren lager.

Wat maakt werk dan zo belangrijk? Werk vervult
meerdere functies voor gedetineerden. Allereerst
kunnen de gedetineerden een zakcentje verdienen
waarmee ze sigaretten, voeding, enz. uit de ge-
vangeniskantine kunnen aankopen. Voor veel ge-
detineerden is dit hun enige bron van inkomsten.
Verder houdt werk je gewone levensritme op peil.
Als je lang op cel zit en niets uitvoert, word je loom
waardoor je je later moeilijk kan aanpassen aan het
vrije leven. Verder doet werk de dag sneller vooruit
gaan: je zit niet de hele dag te piekeren op je cel en
‘s avonds ben je moe zodat je niet de halve nacht
wakker ligt.

In de gevangenis al op weg naar werk
na de vrijlating

In een aantal gevangenissen worden activiteiten
georganiseerd die gedetineerden moeten helpen
bij het vinden van werk na hun detentie. Het gaat
om cursussen solliciteren, informatieavonden over
de werking van de VDAB, beroepsopleidingen, ...
In de enquête legden wij de gedetineerden enkele
activiteiten voor die in dit kader zouden kunnen
worden ontplooid binnen de gevangenis. We vroe-
gen hen wat men binnen de gevangenis het best
kon doen om hen aan werk te helpen wanneer ze
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vrijkwamen. Hun antwoorden vind je terug in on-
derstaande tabel.

Tabel 1.
Evaluatie van enkele vormen van arbeidstoeleiding

N %

Ik heb geen hulp nodig 119 36,4

Sollicitatiecursus 21 6,4

Informatie van de VDAB 61 18,6

Mogelijkheden scheppen om werk
te zoeken

52 16,0

Beroepsopleiding 69 21,1

Andere 5 1,6

Totaal 327 100,0

Ruim één op drie gedetineerden zegt geen hulp
nodig te hebben om na vrijlating aan werk te gera-
ken. Veelal gaat het hier om mensen die niet hoe-
ven te werken (vooral gepensioneerden en werk-
onbekwamen), mensen die ondanks de detentie
hun werk nog niet verloren hebben of mensen die
altijd terug terechtkunnen in de familiezaak en der-
gelijke.

Wie wel hulp kan gebruiken, ziet heil in een actie-
vere opstelling van de VDAB waarbij een deskun-
dige naar de gevangenis komt en informatie geeft
over de opleidings- en tewerkstellingsmogelijkhe-
den na de vrijlating. Een substantieel aantal gedeti-
neerden vindt dat de gevangenis het zoeken naar
werk best aan henzelf kan overlaten maar dat men
genoeg materiaal ter beschikking moet stellen om
zelf werk te zoeken. Dit materiaal betreft kranten
met jobaanbiedingen, de toegang tot een WIS-com-
puter, enz.

Maar het volgen van een beroepsopleiding vinden
de gedetineerden nog steeds het meest aangewe-
zen. Ruim driekwart van de gedetineerden die mo-
menteel geen beroepsopleiding volgen, zegt dat ze
dat wel zouden willen doen als hun straftijd lang

genoeg was en hen hiertoe de mogelijkheid gebo-
den werd. Hoewel we hierbij abstractie maken van
het feit dat veel gedetineerden niet in aanmerking
komen voor een beroepsopleiding vanwege hun
onzekere verblijfsduur (beklaagden), hun korte
straf of hun strafeinde dat nog ver verwijderd is,
staat dit aantal in schril contrast met de 5,7% van de
gedetineerden die momenteel een beroepsoplei-
ding volgt. De gedetineerden in onze steekproef
die niet geïnteresseerd waren in een beroepsoplei-
ding, zijn vooral mensen die geen hulp nodig heb-
ben om werk te vinden na hun vrijlating.

De vraag naar beroepsopleidingen in de gevange-
nis is dus erg groot. Het is een manier om de tijd
zinvol door te brengen, het biedt mogelijkheden
voor de commissie voor voorwaardelijke invrij-
heidstelling die over de vrijlating beslist en boven-
dien biedt het hoop op een betere toekomst. Werk
hebben buiten vinden de gedetineerden immers
van groot belang voor hun toekomst, niet enkel om
de V.I.-commissie tevreden te stellen. Zij zien ar-
beid echt als een bezigheid die hen uit de criminali-
teit kan weghouden.

Conclusie

Voor gedetineerden is de mogelijkheid tot werken
in de gevangenis van groot belang. Het is ondanks
de lage verdiensten een belangrijke bron van in-
komsten. Daarenboven verdrijft het de tijd en be-
houdt de gedetineerde hierdoor zijn levensritme
van buiten. Zo wordt ook de overgang naar het
vrije leven vergemakkelijkt.
Arbeidstoeleiding vinden de veelal laaggeschoolde
gedetineerden belangrijk omdat het de hoop biedt
op een betere toekomst buiten de criminaliteit. Bo-
vendien betekent ook dit een nuttige invulling van
de anders verloren detentietijd.

Steven Lenaers
SEIN
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